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Пропонуємо познайомитися черговим випуском поточного
краєзнавчого
бібліографічного
покажчика
"Охорона
здоров’я
Херсонської області", для формування якого використовувались
матеріали з періодичних видань України, місцевих газет, інтернетресурси, матеріали регіональних науково-практичних лікарських
конференцій: про медицину Херсонщини, діяльність медичних закладів,
досягнення та друковані праці медичної спільноти області, про видатних
діячів медицини.
Покажчик містить 9 розділів. В межах розділів матеріали розміщено
в алфавіті авторів і назв видань. Бібліографічні описи в покажчику
складено відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Матеріали, зібрані у покажчику, можна отримати у відділі
обслуговування ОНМБ та відділі наукової медичної інформації та
бібліографії.
З електронною версією покажчика можна ознайомитись на
офіційному
сайті
ОНМБ:
http://www.khonmb.org.ua/meditsinakhersonshchini/healthcare.html.
Покажчик буде корисним для викладачів, науковців, практичних
лікарів, студентів, всім хто цікавиться історією та сьогоденням медицини
нашого краю.
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1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ХЕРСОНЩИНИ
1. Демченко З. Проктологическая служба Херсонщины: достижения
и перспективы [Электронный ресурс]: [в городской клинической больнице
им. Е.Е. Карабелеша прошла 14-я региональная научно-практическая
конференция,
посвященная
современным
возможностям
колопроктологии] / Зоя Демченко // Медицинский вестник Украины [сайт].
– 2016. – 9 октября. – Режим доступа: http://medvestnik.com/allnews
/uanews/10570roktologicheskaya-sluzhba-hersonschiny-dostizheniya-iperspektivy.html - Загл. с экрана.
2. Лікарів не звільнятимуть: [реформування системи ПМСД
передбачає не закриття лікарень, а їх перепрофілювання та
упорядкування: зміна керуючої установи] // Новий день. – 2016. –
30 листопада. – С. 6.
3. Науково-практична конференція: [«Регіональна реперфузна
мережа – національний стандарт лікування гострих коронарних
синдромів», м. Херсон] // Новий день. – 2016. – 30 листопада. – С. 6.
4. Ющенко О. Обговорили стратегію порятунку онкохворих:
[відбулася Перша Таврійська школа з питань онкології: коментар
головного лікаря ХООД Ірини Сокур] / Ольга Ющенко // Новий день. –
2016. – 7 вересня. – С. 18.

1.
2. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИВЧЕННЯ
1. Бойчук О.Б. Медичний огляд – одна з важливих складових
профілактики травматизму та профзахворювань: [запобігання погіршенню
стану здоров’я або смерті на виробництві] / О.Б. Бойчук // Новий день. –
2016. – 30 листопада. – С. 16.
2. Ющенко О. Гепатити підкрадаються стиха: [захворюваність на
гепатити В та С, статистика по Херсонській області] / Ольга Ющенко
// Новий день. – 2016. – 10 серпня. – С. 8.
2.3. МЕДИКО–САНІТАРНА СТАТИСТИКА
1. Динаміка показників первинної інвалідності внаслідок хвороб
системи кровообігу в Україні (2011-2015 рр.) [Текст]: [є статистика по
Херсонській області] / А.В. Іпатов [та ін.] // Український терапевтичний
журнал: спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних
лікарів. - 2016. - N 3. - С. 67-74.
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2. Дроздова І.В. Первинна інвалідність унаслідок гіпертонічної
хвороби та цереброваскулярних захворювань: підходи до аналізу та
прогнозування [Електронний ресурс]: [є статистичні показники по
Херсонській області] / І. В. Дроздова, О. М. Мацуга, А. А. Бабець
// Український вісник медико-соціальної експертизи: науково-практичний
журнал. - 2016. - N 1. - С. 14-21.
3. Зелінська Н.Б. Аналіз статистичних показників дитячої
ендокринологічної служби України у 2015 році [Текст]: [є статистика по
Херсонській області] / Н.Б. Зелінська, Н.Г. Руденко // Український журнал
дитячої ендокринології. - 2016. - N 2. - С. 7-17.
4. Місяк С.А. Необхідність реабілітаційних заходів для дорослого
населення працездатного віку з первинною інвалідністю, зумовленою
новоутвореннями, у регіонах України за 2001-2011 роки [Текст]:
[є статистичні показники по Херсонській області] / С.А. Місяк // Онкология
= Oncology. - 2016. – Том 18, N 3. - С. 233-237.
5. Ринда Ф.П. Стан застосування профілактичних методів у
практичній діяльності лікарів загальної практики-сімейних лікарів [Текст]:
[є статистичні показники по Херсонській області] / Ф.П. Ринда // Вісник
соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. - № 1. –
С. 14-23.
6. Слабкий Г.
Рейтингова оцінка стану здоров'я населення,
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України
за попередніми даними моніторингу за 2015 рік [Текст]: [є статистичні
показники по Херсонській області] / Г.Слабкий, С. Дудник // Практика
управління медичним закладом. - 2016. - N 9. - С. 76-83; N 10. - С. 36-42;
N 11. - С. 62-69.
7. Сокур І.В. (обласний онкологічний диспансер). Динаміка
онкоепідеміологічної ситуації у Херсонській області за період 1991-2015
років [Текст] / І.В. Сокур, В.О. Жердзицький // Сучасні можливості,
проблеми і перспективи онкологічної допомоги: матеріали науковопрактичного семінару Першої Таврійської школи з питань онкології
(м. Херсон, 25-26 серпня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 94-98.
8. Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні [Текст] =
State of regionalization of perinatal care in Ukraine]: [є статистичні показники
по Херсонській області] / Г. О. Слабкий [та ін.] // Вісник соціальної гігієни
та організації охорони здоров’я України. - 2016. – N 2. - С. 12-19.
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9. Степаненко О.В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних). Про
стан надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у
м. Херсоні у 2014-2015 роках [Текст]: [показники захворюваності на
гострий, хронічний гломерулонефрит, хронічний пієлонефрит, інфекції
нирок] / О.В. Степаненко, О.М. Додулев // Надання медичної допомоги на
засадах сімейної медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку
охорони здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської
амбулаторії сімейного лікаря): тези міжобласної науково-практичної
конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. –
С. 74-83.
3. САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СПРАВА
1. Антоненко О. Отримали вакцину від сказу: [840 доз антирабічної
вакцини для профілактики сказу надійшли в Херсонську область] / Олена
Антоненко // Новий день. – 2016. – 10 серпня. - С. 8.
2. Нечипуренко О. Вакцинація – під контролем: [Херсонщина
отримала 10 імунобіологічних препаратів на загальну суму 9703,11 тис.
гривень: коментар директора Департаменту охорони здоров’я ХОДА
Віктора Короленка] / Олена Нечипуренко // Новий день. – 2016. – 26
жовтня. – С. 7.
3.7. 2. САНІТАРНО - ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
1. Агеенко (Шевченко) Е. О применении УЗ-методик в клинической
больнице им. А. и О. Тропиных [Электронный ресурс]: беседа с
заведующей отделением функциональной и ультразвуковой диагностики
ГКБ им. А. и О. Тропиных Еленой Агеенко (Шевченко) / беседовала
Татьяна Кондакова // Facebook.Татяна Кондакова. - Режим доступа:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1211624158884145&id=
100001097181056 . - Загл. с экрана. - Дата публикации: 28.10.2016.
2. Дорофеев В. Грядет свиной грипп: [опасность заражения и
необходимые меры профилактики на Херсонщине] / Владимир Дорофеев
// Новий день. – 2016. – 5 жовтня. – С. 6.
3. Савченко М. Будь-яке життя – від Бога, або Що такае ЕКЗ?:
[метод екстракорпорального запліднення] / Марина Савченко // Новий
день. – 2016. – 19 жовтня. – С. 7.
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4. Стародубец В.П. Любите себя, жалейте, сохраните!: [причины
развития рака груди, ранняя диагностика, лечение и реабилитация]:
беседа
с
врачом-маммологом
поликлиники
№2
ХГКБ
им.Е.Е.Карабелеша В.П. Стародубец / беседовала Елена Нечипуренко
// Новий день. – 2016. – 19 жовтня. – С. 7.
5. Сташенко О.Д. Рак легень: шанс на життя є: [як розпізнати
страшну недугу і чи є шанси вилікуватися?]: бесіда з завідувачем
торакального центру ХООД Олександром Сташенко / записала Марина
Савченко // Новий день. – 2016. – 16 листопада. – С. 6.
6. Якубов Е. Евгений Якубов: «Эндоскопическое исследование
должно активнее применяться с профилактической целью» [Электронный
ресурс]: беседа с Евгением Якубовым, врачом-эндоскопистом кабинета
эндоскопических
исследований
приёмного
отделения
ГКБ
им. А. и О. Тропиных / беседовала Татьяна Кондакова // Facebook.Татяна
Кондакова.
Режим
доступа:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1221279667918594&id=
100001097181056 . – Загл. с экрана. Дата публикации: 08.11.2016.
7. Яновский С. Зараза ширится: [заболеваемость лептоспирозом на
Херсонщине] / Сергей Яновский // Новий день. – 2016. – 10 серпня. – С. 3.
8. Яновский С. Недуг из крысиной заводи: [заражение
лептоспирозом на Херсонщине] / Сергей Яновский // Новий день. – 2016.
– 20 липня. – С. 16.
9. Яновский С. Остановилось сердце «на бегу»: [причины и
профилактика внезапной коронарной смерти] / Сергей Яновский // Новий
день. – 2016. – 12 жовтня. – С. 6.
4. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА
ХЕРСОНЩИНИ

ДОПОМОГА

НАСЕЛЕННЮ

1. Батурін О. «Каховську лікарню розвиватимемо». Інформація про
реорганізацію медичного закладу у хоспіс виявилася недостовірною: [на
базі Каховської ЦРЛ планується створити шпитальний округ: коментар
директора ДОЗ Херсонської облдержадміністрації Віктора Короленка]
/Олег Батурін // Новий день. - 2016. - 24 серпня. – С. 1.
2. Батурін О. Сучасна кардіологія для міста: [відкриття капітально
відремонтованого приміщення кардіологічного відділення Новокаховської
ЦМЛ] / Олег Батурін // Новий день. - 2016. - 2 листопада. – С. 7.
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3. Батурін О. Чаплинська лікарня вже з теплом: [опалювальний
сезон в медичному закладі розпочався зі значним запізненням] / Олег
Батурін // Новий день. - 2016. - 9 листопада. – С. 4.
4. Бейник А. Ремонтують хірургічне відділення: [Новотроїцької
районної лікарні] / Андрій Бейник // Новий день. - 2016. - 31 серпня. - С.6
5. Буковинець М. Закриють сільську лікарню?!: [під загрозою
закриття дільнична лікарня селища Архангельське Високопільського
району] / Микола Буковинець // Новий день. – 2016. – 3 серпня. – С.8.
6. Гурепко М. Амбулаторія на два села: [про роботу амбулаторії
сімейної медицини села Малої Лепетихи Великолепетиського району:
коментар головного лікаря ЦРЛ Петра Сайтарли] / Микола Гурепко
//Новий день. – 2016. – 7 вересня. – С.18.
7. Гурепко М. Здоров’я під контролем: [на ремонт приймального
відділення Високопільської ЦРЛ виділено кошти з місцевого бюджету]
/ Микола Гурепко // Новий день. – 2016. – 7 вересня. – С. 18.
8. Гурепко М. Змінили не лише вивіску: [фінансування ремонтних
робіт у Нововоронцовській ЦРЛ: коментар заступника головного лікаря з
медичної частини Віри Мелентьєвої] / Микола Гурепко // Новий день. –
2016. – 3 серпня. – С. 8.
9. Гурепко М. Лікарня потребує вугілля: [про виділення коштів на
тверде паливо для Нововоронцовської ЦРЛ] / Микола Гурепко // Новий
день. – 2016. – 24 серпня. – С. 7.
10. Гурепко М. На варті здоров’я: [про роботу та проблеми
Агайманської сільської лікарської амбулаторії Іванівського району:
коментар головного лікаря КНП «Іванівського районного центру первинної
медико-санітарної допомоги» Людмили Трегуб] / Микола Гурепко // Новий
день. – 2016. – 5 жовтня. – С. 19.
11. Гурепко М. Обходяться без санаторію: [про роботу
фізіотерапевтичного відділення Нововоронцовського районного центру
первинної медико-санітарної допомоги] / Микола Гурепко // Новий день. –
2016. – 13 липня. – С. 19.
12. Гурепко М. Поліклініка чекає допомоги: [невідкладні проблеми
медичного закладу у Великій Лепетисі потребують негайного вирішення]
/ Микола Гурепко // Новий день. – 2016. – 19 жовтня. – С. 20.
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13. Гурепко М. Селу потрібен фельдшер: [проблема забезпечення
медичного закладу фельдшером у селі Новомиколаївці Високопільського
району] / Микола Гурепко // Новий день. – 2016. – 27 липня. – С. 19.
14. Кабаченко Г. Окнами на кладбище: [условия жизни инвалидов и
стариков в Херсонском областном психоневрологическом домеинтеранте: комментарий директора Бориса Шутикова] / Геннадий
Кабаченко // Новий день. – 2016. – 6 липня. – С. 3.
15. Савченко М. «Швидка» доїхала до Милового: [відкрили центр
екстреної медичної допомоги у Бериславському районі] / Марина
Савченко // Новий день. – 2016. – 7 грудня. – С. 7.
16. Соков А. Завершат разделение медицины: [на первичную и
вторичную ступени в Голопристанском районе] / Андрей Соков // Новий
день. – 2016. – 20 липня. – С. 16.
17. Соков А. Клизма для депутатов: [депутаты райсовета никак не
могут определиться с кандидатурой на должность главного врача
Скадовской ЦРБ] / Андрей Соков // Новий день. - 2016. - 31 серпня. – С. 8.
18. Соков А. Стать украинскими Мальдивами. Нагрузка на больницу:
[медицинская помощь отдыхающим в курортный сезон на Скадовщине]
/Андрей Соков // Новий день. – 2016. – 7 вересня. – С.20.
19. Фетієв Е.Л., головний лікар Генічеської ЦРЛ. «Бази відпочинку
нас уникають». Курортні заклади Арабатської Стрілки не замислюються
над тим, де в разі потреби отримуватимуть медичну допомогу
відпочиваючі: [про роботу Генічеської ЦРЛ та стан медичної допомоги у
районі] / спілкувався Олег Батурін // Новий день. – 2016. – 3 серпня. – С.8.
20. Ющенко О. Півмільйона на розвиток сільської медицини:
[виділили депутати Рівненської сільради Генічеського району] / Ольга
Ющенко // Новий день. – 2016. – 13 липня. – С. 19.
4.2 ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ
1. Нова дитяча поліклініка: [у ХМКЛ імені А. і О. Тропіних урочисто
відкрили приміщення дитячої поліклініки №1] // Новий день. – 2016. –
16 листопада. – С. 7.
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2. Фомин К. Замене не подлежит: [в Херсонском кардиодиспансере
на грани выхода из строя единственный в области лабораторный
комплекс электрофизиологической диагностики и лечения сердца:
комментарий главного врача ХОКД Олега Мазуряка] / Кирилл Фомин
// Новий день. - 2016. – 27 липня. – С. 17.
3. Яновский С. Судьба поликлиники – в руках депутатов:
[продолжается обсуждение судьбы городской противотуберкулезной
поликлиники: комментарий главного врача ХГКБ им. А. и О. Тропиных
Леонида Ремыги] / Сергей Яновский // Новий день. - 2016. – 2 листопада.
– С. 22.
4. Яновский С. Туберкулез станет «доступней». Уничтожение
медицинских учреждений под предлогом оптимизации продолжается в
Херсоне:
[очередная
попытка
ликвидировать
городскую
противотуберкулезную поликлинику] / Сергей Яновский // Новий день. –
2016. – 26 жовтня. – С. 18.
5. Яновский С. Тяжкая ноша станет легче: [о небходимости
создания в сельских районах Херсонской области филиалов хосписа:
комментарий директора Департамента здравоохранения ХОГА Виктора
Короленко] / Сергей Яновский // Новий день. – 2016. – 23 листопада. –
С.7.
5. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА
1. Войтенко А. Статус підтверджується професіоналізмом: [«Лікарня,
доброзичлива до дитини»: досвід роботи акушерського відділення ХОКЛ:
коментар лікаря акушера-гінеколога А.Г. Бараніч] / Анастасія Войтенко
// Новий день. – 2016. – 12 жовтня. – С. 5.
2. Карчевич Т. Вакцини є, однак проблему зі щепленням усе ще не
вирішено: [забезпечення імунобіологічними препаратами за кошти
державного бюджету значно покращалося]: бесіда з головним лікарем КЗ
«Херсонський
обласний
будинок
дитини»
Тетяною
Карчевич
/ спілкувалася Ксенія Келєберда // Ваше здоров’я. – 2016. – 28 жовтня. –
С. 7.
3. Нечипуренко О. Вакцинувати означає убезпечити: [поточний стан
імунопрофілактики та вакцинації на Херсонщині] / Олена Нечипуренко
// Новий день. – 2016. – 23 листопада. – С. 7.
4. Найкращий результат: [у Голопристанській ЦРЛ констатують
відсутність випадків смертності немовлят: коментар головного лікаря
Леоніда Бритвіна] /Ольга Ющенко // Новий день. – 2016. – 30 листопада.
– С. 2.
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5. Яновский С. Меньше абортов – больше запланированных
малышей: [улучшение ситуации в Херсонской области] // Новий день. –
2016. – 3 серпня. – С. 8.
6.

МЕДИКО-САНІТАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ

АРМІЇ,

МФ

ТА

1. Херсонському обласному госпіталю інвалідів та ветеранів війни –
70 років (1946-2016) [Текст]. – [Херсон]: [б.в.], 2016. – 23 c.
2. Яновский С. Помощь госпиталю: [договор о сотрудничестве для
реабилитации и лечения воинов АТО с Красным Крестом Украины
заключил Херсонский госпиталь инвалидов и ветеранов войны] / Сергей
Яновский // Новий день. – 2016. – 17 серпня. – С. 23.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1. Антоненко О. Дайте шанс вижити!: [проблема забезпечення
донорською кров’ю: Херсонський обласний центр служби крові звернувся
по допомогу] / Олена Антоненко // Новий день. - 2016. - 9 листопада.- С.5.
2. Батурін О. До лабораторії завжди черги. Спроба Каховської
райради вирішити проблему шляхом створення лабораторії при місцевій
центральній поліклініці провалилася / Олег Батурін // Новий день. – 2016.
– 7 вересня. – С.18.
3. Демченко З. Проктологическая служба Херсонщины: достижения
и перспективы [Электронный ресурс]: [в городской клинической больнице
им. Е. Е. Карабелеша прошла 14-я региональная научно-практическая
конференция,
посвященная
современным
возможностям
колопроктологии] / Зоя Демченко // Медицинский вестник Украины [сайт].
–
2016.
–
9
октября.
–
Режим
доступа:
http://medvestnik.com/allnews/uanews/10570-proktologicheskaya-sluzhbahersonschiny-dostizheniya-i-perspektivy.html. - Загл. с экрана.
4. Демченко З. Случай из практики нейрохирурга Алексея Леонтьева
[Электронный ресурс]: [сложная операция по удалению опухоли
головного мозга (гемангиобластомы) в нейрохирургическом отделении
Херсонской областной клинической больницы] / Зоя Демченко
// Медицинский вестник Украины [сайт]. – 2016. – 6 августа. - Режим
доступа:
http://medvestnik.com/allnews/uanews/10567-sluchay-iz-praktikineyrohirurga-alekseya-leonteva.html. - Загл. с экрана.
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5. Ломако Л. Що ховають за зачиненими дверима реанімації:
[забезпечення доступу для родичів тяжкохворих у відділенні інтенсивної
терапії Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського] / Тетяна
Бойко // Ваше здоров’я. – 2016. – 5 серпня. – С. 16.
6.
Мисяк
С.
А.
Алгоритм
оценивания
эффективности
восстановительных мероприятий для онкологических больных в условиях
реабилитационного центра [Электронный ресурс]: [исследования
проводились на базе хозрасчетного объединения реабилитации
инвалидов «АРГУС» Министерства социальной политики (Херсон) и в
реабилитационном центре для детей с онкологическими заболеваниями
при ГКБ им. А.С. Лучанского (Херсон)] / С.А. Мисяк // Запорожский
медицинский журнал. - 2016. - N 2. - С. 99-103.
7. Нечипуренко О. Хто має серце – допомагає: [про діяльність та
проблеми Херсонського обласного кардіологічного диспансеру: коментар
головного лікаря ХОКД Олега Мазуряка] / Олена Нечипуренко // Новий
день. – 2016. – 5 жовтня. – С. 8.
8. Савченко М. «Швидка» доїхала до Милового: [відкрили центр
екстреної медичної допомоги у Бериславському районі] / Марина
Савченко // Новий день. – 2016. – 7 грудня. – С. 7.
9. Фомин К. Как ускорить скорую помощь: [о необходимости
создания в районах Херсонской области 19 пунктов экстренной
медицинской помощи] / Кирилл Фомин // Новий день. – 2016. –
30 листопада. – С. 16.
10. Ющенко О. Туберкульоз стає невиліковним: [ситуація з
лікуванням
туберкулоьзу на
Херсонщині:
коментар
головного
позаштатного фтизіатра Департаменту охорони здоров’я ХОДА Галини
Коваль та головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру
В. Бурятинського] / Ольга Ющенко // Новий день. – 2016. – 20 липня. –
С.16.
11. Ющенко О. У селі можливостей катма: [обмежені можливості
діагностики новоутворень молочних залоз у районах Херсонської області:
коментар головного лікаря ХООД Ірини Сокур] / Ольга Ющенко // Новий
день. – 2016. – 2 листопада. – С. 7.
12. Яновский С. За спасением – в Херсон: [сложная операция по
удалению сразу двух аневризм артерий головного мозга в
нейрохирургическом отделении Херсонской областной клинической
больницы: комментарий зав. отд. Алексея Леонтьева] / Сергей Яновский
// Новий день. – 2016. – 26 жовтня. – С. 5.
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12. МЕДИЧНІ КАДРИ ТА МЕДИЧНА ОСВІТА
1. Гурепко М. Закріпити медичні кадри: [забезпечення житлом
молодих
спеціалістів
на
селі:
коментар
головного
лікаря
Великолепетиської ЦРЛ Петра Сайтарли] / Микола Гурепко // Новий день.
– 2016. – 20 липня. – С. 23.
2. Короленко В. Примушувати не можна відпустити. Де поставити
кому, вирішуючи питання розподілу випускників: [кадрова ситуація в
медичній галузі у Херсонській області] / Тетяна Бойко // Ваше здоров’я. –
2016. – 8 липня. – С. 8-10.
12.9 . ПЕРСОНАЛІЇ
1. Варава Г.Н. Мои воспоминания о работе в г. Херсоне [Текст]:
[о Вараве Г.Н. - враче-стоматологе, зав. стоматологическим отделением
2-й
городской
стоматологической
поликлиники
(1957-1961гг.)]
/ Г. Н. Варава // Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія:
матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 175літтю НМУ імені О.О. Богомольця, 120-літтю з дня народження
професора Фетісова М.В., 90-літтю професора Бердюка І.В., 20-літтю
УАЧЩЛХ (м. Київ, 13 травня 2016 р.). - Київ, 2016. - С. 48-54.
2. Життєвий шлях великого хірурга [Текст]: [про В. С. Глазкова,
організатора проктологічної служби на Херсонщині (1981-2004 рр.)]
// Сучасні можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів
спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам'яті
фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова): тези XIV
Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16 вересня 2016
року). - Херсон, 2016. - С.3-4.
3. Плохотнюк П. Павел Плохотнюк "С возрастом и думаешь, и
лечишь – осторожнее..." [Электронный ресурс]: [о своей работе, о себе]:
беседа с Павлом Плохотнюком, зав. гинекологическим отделением
городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных / беседовала
Татьяна Кондакова // Facebook. Татьяна Кондакова. – Режим доступа:
https://www.facebook.com/permalink.php?story-fbid=1197493900297171&i=
100001097181056. - Загл. с экрана. - Дата публикации: 12.10.2016.
4. Ющенко О. Вшанували визначного лікаря: [на території
медичного закладу встановили погруддя заслуженого лікаря України та
почесного громадянина Херсона Євгена Карабелеша] / Ольга Ющенко
// Новий день. – 2016. – 12 жовтня. – С. 16.
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15. НЕГАТИВНІ ВИПАДКИ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
1. Батурін О. Для медоглядів лікарі не потрібні?: [звинувачення на
адресу приватного центру «Богдан» у Новій Каховці про проведення
формальних медичних оглядів] / Олег Батурін // Новий день. – 2016. –
6 липня. – С. 20.
2. Яновский С. От аптечного банкротства до недоверия главе РГА:
[угроза блокирования расчетного счета центральной больницы
Скадовского района] / Сергей Яновский // Новий день. – 2016. –
30 листопада. – С. 16.
ДРУКОВАНІ ПРАЦІ МЕДИКІВ
1. Анемия как междисциплинарная проблема. Опыт применения
препарата "Суфер" при железодефицитной анемии [Текст] / Н.В. Фядина,
Г.И. Афанасьева, Л.Л. Белая, Л.В. Ушакова-Соколова, Т.С. Савосюк
// Сучасні можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів
спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам'яті
фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова): тези XIV
Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16 вересня 2016
року). - Херсон, 2016. С. 68-70. - (Міська клінічна лікарня
ім. Є.Є. Карабелеша).
2. Арцыбашев А.В. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
Аспекты лечения и диагностики дирофиляриоза в условиях городского
центра поликлинической хирургии [Текст] / А.В. Арцыбашев // Сучасні
можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів
спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам'яті
фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова): тези XIV
Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16 вересня 2016
року). - Херсон, 2016. - С.8-10.
3. Баденко О.В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).
Кондиломатоз шейки матки и вульвы во время беременности.
Дифференциальная диагностика с децидуозом [Текст] / О.В. Баденко
// Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини - один з
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні
(до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези
міжобласної науково-практичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня
2016 року). - Херсон, 2016. - С. 105-108.
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4. Бажан Л.В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).
Особливості діагностики та лікування діабетичної полінейропатії у хворих
в умовах ендокринологічного відділення стаціонару [Текст] / Л.В. Бажан
// Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини - один з
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні
(до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези
міжобласної науково-практичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня
2016 року). - Херсон, 2016. - С. 109-113.
5. Бондар Г.І. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
Особливості перебігу пневмонії у дітей першого року життя [Текст]
/ Г.І. Бондар // Сучасні можливості колопроктології: від ранньої
діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С.10-12.
6. Бондарева Л.В. (Департамент охорони здоров'я Херсонської
ОДА). Фармаконагляд у практиці лікаря загальної практики-сімейної
медицини [Текст] / Л.В. Бондарева // Надання медичної допомоги на
засадах сімейної медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку
охорони здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської
амбулаторії сімейного лікаря): тези міжобласної науково-практичної
конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. С.13-15.
7. Бондаренко А.В. (обласна дитяча клінічна лікарня). Клиническое
наблюдение случая тромбоцитопении на фоне комбинированной
противоэпилептической терапии [Текст] / А.В. Бондаренко // Міжнародний
неврологічний журнал. - 2016. - N 2. - С.166-167. - (Матеріали X
Міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої 55-річчю
дитячої неврологічної служби Херсонщини (26 листопада 2015 року,
м. Херсон, Україна)).
8. Волкова О.Л. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша). Рання
діагностика колоректального раку на сімейній ділянці [Текст]
/ О.Л. Волкова, Р.М. Мороз // Сучасні можливості колопроктології: від
ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 12-13.
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9. Врач и пациент [Текст]: "Подводные камни" общения
/ Ю. А. Мусат, Т. В. Ковба, Т. А. Федорив, Л. Н. Казюк, Н. П. Тринос,
И. Н. Смирнова // Сучасні можливості колопроктології: від ранньої
діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 29-32. - (Міська
клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
10. Выговская И.В. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
Ранняя диагностика рака предстательной железы в условиях городского
центра поликлинической хирургии [Текст] / И. В. Выговская,
А.Ю. Македонский // Сучасні можливості колопроктології: від ранньої
діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С.14-16.
11. Гандзюк В.М. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних). Аналіз
структури мікрофлори ран та чутливості основних груп бактерій до
антибіотиків у хворих на синдром діабетичної стопи [Текст] / В.М. Гандзюк
// Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини - один з
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні
(до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези
міжобласної науково-практичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня
2016 року). - Херсон, 2016. - С. 95-97.
12. Гостєва Г.В. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
Досвід проведення тромболітичної терапії при ішемічному інсульті [Текст]
/ Г.В. Гостєва // Міжнародний неврологічний журнал. - 2016. - № 3. –
С. 142. - (Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю
"Сучасні аспекти клінічної неврології" - 2016).
13. Гострі отруєння синтетичними канабіноїдами в практиці лікаряінтенсивіста [Текст] / І. С. Полінчук, П. С. Малахов, Ю. В. Сидорко,
Ю.Ф. Цимбал, І.М. Полінчук, С.В. Туряниця, П.П.Степаненко // Медицина
неотложных состояний. - 2016. - № 4. - С.214-215. - (Материалы VII
Национального конгресса Ассоциации анестезиологов Украины (21-24
сентября
2016
г.,
г.
Днепр)).
(Міська
клінічна
лікарня
ім. Є.Є. Карабелеша).
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14. Грабчук Е.Г. (обласна дитяча клінічна лікарня). Болезнь Крона у
детей [Текст]: особенности клиники, диагностики и лечения, случаи из
практики / Е.Г. Грабчук, Н.А. Павлюченко, В.В. Самодина // Сучасні
можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів
спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам'яті
фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова): тези XIV
Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон,16 вересня 2016
року). - Херсон, 2016. - С.17-20.
15. Демченко В.Н. (обласний онкологічний диспансер). Опыт
использования различных методов визуализации в планировании HDRбрахитерапии местно-распространенного рака прямой кишки [Текст]
/ В. Н. Демченко, Е. А. Марцениус // Вестник неотложной и
восстановительной медицины. - 2015. - Том 16, N 3/4. - С. 71-73.
16. Джугостран О. Я. (обласний центр здоров'я та спортивної
медицини). Сучасні підходи до питань формування здорового способу
життя в умовах центрів ПМСД [Текст] / О.Я. Джугостран, Ю.А. Ромаскевич
// Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини - один з
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні
(до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези
міжобласної науково-практичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня
2016 року). - Херсон, 2016. - С.41-46.
17. Додулев О. М. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).
Досвід надання екстреної хірургічної, урологічної та гінекологічної
допомоги на базі багатопрофільної міської лікарні [Текст] / О.М. Додулев
// Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини - один з
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні
(до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези
міжобласної науково-практичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня
2016 р.). - Херсон, 2016. - С.68-73.
18. Досвід хірургічного лікування гіпоспадії у дітей [Текст]
/ В.Д. Маліщук, Т.П. Овсійчук, С.В. Комаровський, Ф.О. Гаврилюк
// Хірургія дитячого віку : науково-практичний журнал. - 2015. - № 3/4. С.11-14. - Бібліогр.: с.13. - (Обласна дитяча клінічна лікарня).
19. Дослідження епідеміології факторів ризику в плановій
анестезіології [Текст] / І. С. Полінчук, Є. Ю. Гардубей, І. М. Полінчук,
П.С. Малахов, Ю.В. Сидорко, В.О. Арбузова, Ю.Ф. Цимбал, С.В.Туряница,
П.П. Степаненко // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 4. С.214. - (Материалы VII Национального конгресса Ассоциации
анестезиологов Украины (21-24 сентября 2016 г., г. Днепр)). - (Міська
клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
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20. Екстравезикальна уретероцистонеостомія при оперативному
лікуванні вроджених вад розвитку везико-уретерального сегмента у дітей
[Текст] / В.Ф. Петербургський, В.Д. Маліщук, В.В. Головкевич,
Т.П. Овсійчук, Г.І. Гуйван // Урологія. - 2016. - Том 20, N 4. - С. 86-90. (Обласна дитяча клінічна лікарня).
21. Епідеміологія факторів ризику в плановій анестезіології [Текст]
/І.С. Полінчук, Є.Ю. Гардубей, І.М. Полінчук, П.С. Малахов, Ю.В. Сидорко,
В.О. Арбузова, Ю.Ф. Цимбал, С. В. Туряница, П.П.Степаненко // Сучасні
можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів
спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам'яті
фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова): тези XIV
Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16 вересня 2016
року). - Херсон, 2016. С.41-42. - (Міська клінічна лікарня
ім. Є. Є. Карабелеша).
22. Єрохін О.Ф. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського). Досвід
роботи по створенню та використанню інформаційних технологій в
умовах відділення загальної практики-сімейної медицини №1 поліклініки
№1 КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського" [Текст]
/О.Ф. Єрохін, В.Ю. Ларіонов // Надання медичної допомоги на засадах
сімейної медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку охорони
здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської амбулаторії
сімейного лікаря): тези міжобласної науково-практичної конференції
лікарів (м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 32-40.
23. Жабоедов Д.Г. Особенности ультраструктуры передней капсулы
хрусталика и ее эпителия при возрастной катаракте и при сочетании
катаракты и глаукомы [Текст] / Д.Г. Жабоедов, О.В. Красножан, Н.И.
Молчанюк // Сучасні можливості колопроктології: від ранньої діагностики
та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики
(пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова):
тези XIV Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16
вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 20-25. - (міська клінічна лікарня
ім. А. і О. Тропіних).
24. Живило Л.М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).
Проблема туберкульозу у дітей в Україні та організація профілактичних
заходів [Текст] / Л.М. Живило, О.П. Осадча // Надання медичної допомоги
на засадах сімейної медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку
охорони здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської
амбулаторії сімейного лікаря): тези міжобласної науково-практичної
конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. С.24-28.
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25. Живило Л.М. (міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського).
Синдром Корнелии де Ланге [Текст] / Л.М. Живило, Т.И. Ткачук
// Міжнародний неврологічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 167-168. (Матеріали
X
Міжрегіональної
науково-практичної
конференції,
присвяченої 55-річчю дитячої неврологічної служби Херсонщини
(26 листопада 2015 р., м. Херсон, Україна)).
26. Камчатова Т.Н. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
Опыт работы поликлиники №2 КУ "Херсонская городская клиническая
больница им. Е.Е. Карабелеша" по раннему выявлению заболеваний
предстательной железы и прямой кишки у мужчин старше 40 лет [Текст]
/Т.Н. Камчатова, И.Н. Смирнова // Сучасні можливості колопроктології: від
ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 25-27.
27. Киорпе Д.А. (міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
Морфологическая диагностика колоректальных опухолей: новые
методики в исследовании операционного материала [Текст] / Д.А. Киорпе,
И.Ю. Головко, С.Н. Мазуренко // Сучасні можливості колопроктології: від
ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 27-29.
28. Кифорук О.О. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних). Роль
сімейного лікаря в профілактиці та ранньому виявленню онкологічних
захворювань [Текст] / О.О. Кифорук, С.В. Пшенична // Надання медичної
допомоги на засадах сімейної медицини - один з пріоритетних напрямків
розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя
Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези міжобласної науковопрактичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон,
2016. - С. 16-19.
29. Клінічні особливості негоспітальних пневмоній у період епідемії
грипу 2016 року [Текст] / І.С. Полінчук, І.М. Полінчук, Ю.В. Сидорко,
В.О. Арбузова, П.С. Малахов,
Ю.Ф. Цимбал, С.В. Туряница,
П.П. Степаненко // Сучасні можливості колопроктології: від ранньої
діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і
профілактики (пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини
В.С. Глазкова): тези XIV Регіональної науково-практичної конференції
(м. Херсон, 16 вересня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 43-44. - (Міська
клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша).
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30. Кокшаров А.Г. (міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних). Досвід
лікування переломів променевої кістки у типовому місці імплантатами з
кутовою стабільністю [Текст] / А.Г. Кокшаров // Надання медичної
допомоги на засадах сімейної медицини - один з пріоритетних напрямків
розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя
Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези міжобласної науковопрактичної конференції лікарів (м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон,
2016. - С. 135-137.
31. Красножан О.В. (міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних).
Особенности ультраструктуры передней капсулы хрусталика и ее
эпителия при возрастной катаракте и при сочетании катаракты и
глаукомы [Текст] / Д.Г. Жабоедов, О.В. Красножан, Н.И. Молчанюк
// Сучасні можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів
спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам'яті
фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С.Глазкова): тези XIV
Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 16 вересня 2016
року). - Херсон, 2016. - С.20-25.
32. Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини один з пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на
регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного
лікаря): тези міжобласної науково-практичної конференції лікарів
(м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 88-94.
33. Кручкевич Ж.П. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних). Боли
в спине - диагностика, лечение и профилактика [Текст] / Ж.П. Кручкевич,
И.А. Наумова-Довгань // Надання медичної допомоги на засадах сімейної
медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на
регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного
лікаря): тези міжобласної науково-практичної конференції лікарів
(м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 124-130.
34. Кутюк М.Ю. (обласна лікарня "ХОСПІС"). Стан паліативної та
хоспісної допомоги в Херсонській області на теперішній час та умови
реалізації моделі паліативної допомоги на первинному рівні [Текст]
/ М. Ю. Кутюк // Надання медичної допомоги на засадах сімейної
медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на
регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного
лікаря): тези міжобласної науково-практичної конференції лікарів
(м. Херсон, 7 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 62-65.
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35. Лимар Н.А. (міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних).
Реабілітація дітей з вадами зору в Центрі охорони зору для дітей та
підлітків КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних" [Текст]
/ Н. А. Лимар // Надання медичної допомоги на засадах сімейної
медицини - один з пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на
регіональному рівні (до 40-річчя Комишанської амбулаторії сімейного
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